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மமன்ன்னாள்  ர்்னாத்ஸ்ஸ்ச்ஸ்சைல்ட் வங்கி வங்கிய்னாளரும் யாளரும் வவளி ர வங்கியறும்

 ர்ஸ்சை்னா்ஸ்சைலிஸ்ட் கட்சி அ்்ஸ்சை்னாங்கத்தின் மன்ன்னாள் யாளரும் வ்்னாருள்னாாள் பொருளாத்னா்

அஸ்சமைச்்ஸ்சைருமை்னான இமை்னானுவல் மைக் ர்்னான் ோன் ஞ்னாயிறன்று பி்்னான்சின்

ஜன்னாதி்தி வங்கிய்னாக  ராள் பொருளாதர்வ்னான்னார்.  நவ-்்னாசி்ஸ்சை  ராள் பொருளாதசி வங்கிய மன்னணியின்

 ரவட்்்னாளர் மைரின் லு யாளரும் வ்ன்னுக்கு எதி்்னாய் அவர் 65  ்ஸ்சைாள் பொருளாதவீாள் பொருளாத

வ்னாக்குகஸ்சள யாளரும் வ்ற்றிருந்ாள் பொருளாத்னார்.

இ்ண்டு  ரவட்்்னாளர்களு ரமை ஆழமை்னான மைக்கள் யாளரும் வவறுப்ஸ்ச்

்ஸ்சைம்்்னாதித்ாள் பொருளாதவர்கள்னாய் இருந்ாள் பொருளாதனர்.  ோன் ஞ்னாயிறன்ற்னான  ராள் பொருளாதர்ாள் பொருளாதலின்

இ்ண்ண்ட்னாவது மைற்றும் இறுதிச் சுற்றில் 26  ்ஸ்சைாள் பொருளாதவீாள் பொருளாதம்  ர்ர்

வ்னாக்களிக்கவில்ஸ்ச்,  இது 1969 க்குப் பிந்ஸ்சாள் பொருளாத வங்கிய க்னா்த்தில்

பியாளரும் வ்ஞ்சு ஜன்னாதி்தித்  ராள் பொருளாதர்ாள் பொருளாதலில் வ்னாக்களிப்பின்ஸ்சமையின் மிக

அதிகமை்னான எண்ணிக்ஸ்சக வங்கிய்னாகும்.  மழுஸ்சமை வங்கிய்னாய் 12  ்ஸ்சைாள் பொருளாதவீாள் பொருளாத

வ்னாக்க்னாளர்கள்,  அாள் பொருளாத்னாவது மன்கண்டி்்னாாள் பொருளாத அளவில் 4.2

மில்லி வங்கியன்  ர்ர்,  பியாளரும் வ்ஞ்சு அ்சி வங்கியல் ஸ்ாள் பொருளாத்னா்கத்ாள் பொருளாத்னால்

மன்ஸ்சவக்கப்்ட்ண்ட இ்ண்டு  ரவட்்்னாளர்களுக்குமை்னான ாள் பொருளாதங்களது

கு ர்்னாாள் பொருளாதத்ஸ்சாள் பொருளாத யாளரும் வவளிப்்டுத்தும் விாள் பொருளாதமை்னாக யாளரும் வவற்று வ்னாக்குகஸ்சள

அல்்து யாளரும் வ்ஸ்சைல்்்னாாள் பொருளாத வ்னாக்குகஸ்சள அளித்ாள் பொருளாதனர்.  வ்னாக்க்னாளர்களில்

18 மாள் பொருளாதல் 24 வ வங்கியாள் பொருளாத்னா ரன்னாரில் 34 ்ஸ்சைாள் பொருளாதவீாள் பொருளாதம்  ர்ரும், 25 மாள் பொருளாதல் 34

வ வங்கியாள் பொருளாத்னா ரன்னாரில் 32  ்ஸ்சைாள் பொருளாதவீாள் பொருளாதம்  ர்ரும்,   ரவஸ்ச்வ்னாய்ப்்ற் ரற்னாரில்

35  ்ஸ்சைாள் பொருளாதவீாள் பொருளாதம்  ர்ரும்,  உண்டலுஸ்சழப்புத் யாளரும் வாள் பொருளாத்னாழி்்னாளர்களில் 32

்ஸ்சைாள் பொருளாதவீாள் பொருளாதம்  ர்ரும் வ்னாக்களிக்கவில்ஸ்ச்.

மைக் ர்்னானுக்கு வ்னாக்களித்ாள் பொருளாதவர்களில் யாளரும் வ்ருவ்னாரி வங்கிய்னா ரன்னார் அவ்து

சிக்கன நண்டவடிக்ஸ்சககள்,  இ்்னாணுவவ்னாாள் பொருளாதம் மைற்றும் ்ஸ்சைட்ண்டம்-

ஒழுங்கு யாளரும் வக்னாள்ஸ்சககளின்  ரவஸ்ச்த்திட்ண்டத்திற்கு

ஆாள் பொருளாத்வளிப்்ாள் பொருளாதன் அடிப்்ஸ்சண்டயில் அவஸ்ச்த்  ராள் பொருளாதர்வ

யாளரும் வ்ஸ்சைய் வங்கியவில்ஸ்ச்,  மை்னாற்னாக  ராள் பொருளாதசி வங்கிய மன்னணிஸ்ச வங்கிய (FN)

அதிக்னா்த்திற்கு வ் விண்ட்னாமைல் ாள் பொருளாதடுப்்ாள் பொருளாதற்க்னாக ரவ

வ்னாக்களித்திருந்ாள் பொருளாதனர்.  பியாளரும் வ்ஞ்சு மைக்களில் 61  ்ஸ்சைாள் பொருளாதவீாள் பொருளாதம்  ர்ர்

ஜ ஜூனில் வ்விருக்கும் ்ஸ்சைட்ண்டமைன்றத்  ராள் பொருளாதர்ாள் பொருளாதலில் மைக் ர்்னானுக்கு

 ராள் பொருளாதசி வங்கிய ்ஸ்சைட்ண்டமைன்றத்தில் யாளரும் வ்ரும்்்னான்ஸ்சமை கிஸ்சண்டக்கக் கூண்ட்னாது

என்று விரும்புகின்ற அளவக்கு மைக் ர்்னானின் ்ஸ்சைமூக யாளரும் வவட்டுகள்

மைற்றும்  ர்்னார் குறித்ாள் பொருளாத திட்ண்டநி்லின் மீது அவநம்பிக்ஸ்சக

யாளரும் வக்னாண்டிருந்ாள் பொருளாதாள் பொருளாத்னாக Ipsos கருத்துக்கணிப்பு ஒன்று கண்ண்டறிந்ாள் பொருளாதது.

FN ஐப் யாளரும் வ்்னாறுத்ாள் பொருளாதவஸ்ச்,  வ்னாக்களிக்க்னா ராள் பொருளாத்னார் அல்்து யாளரும் வவற்று

வ்னாக்ஸ்சக அல்்து யாளரும் வ்ஸ்சைல்்்னாாள் பொருளாத வ்னாக்ஸ்சக அளித் ராள் பொருளாத்னாரின் யாளரும் வமை்னாத்ாள் பொருளாத

எண்ணிக்ஸ்சக வங்கிய்னானது,  லு யாளரும் வ்ன்னுக்கு வ்னாக்களித்ாள் பொருளாதவர்களது

எண்ணிக்ஸ்சகஸ்ச வங்கியக் க்னாட்டிலும் அதிகயாளரும் வமைன்கிற உண்ஸ்சமை வங்கிய்னானது,

அக்கட்சி மீாள் பொருளாத்னான ்்ந்ாள் பொருளாத மைக்கள்யாளரும் வவறுப்ஸ்ச் அடிக் ரக்னாடிட்டுக்

க்னாட்டுவாள் பொருளாத்னாய் இருக்கிறது.

எப்்டி வங்கிய்னாயினும்,  மைக் ர்்னான்,  அவர் வழங்கி வங்கிய சுருக்கமை்னான

மைற்றும் அக்கஸ்சற வங்கியற்ற உஸ்ச்யில்,  அவருக்கு வ்னாக்களித்ாள் பொருளாத

அல்்து வ்னாக்களிக்க வ்்னாாள் பொருளாத பியாளரும் வ்ஞ்சு மைக்களின் ்்ந்ாள் பொருளாத

யாளரும் வ்ரும்்்னான்ஸ்சமையினஸ்ச் உாள் பொருளாத்னாசீனப்்டுத்தி விட்டு,  லு யாளரும் வ்ன்னின்

கட்சிக்கும் அவ்து வ்னாக்க்னாளர்களுக்கும் விண்ணப்்ம் யாளரும் வ்ஸ்சைய்ாள் பொருளாத்னார்.

லு யாளரும் வ்ன்னுக்கு ஒரு “குடி வங்கிய்சு வணக்கத்ஸ்சாள் பொருளாத”  யாளரும் வ்ஸ்சைலுத்தி வங்கிய

மைக் ர்்னான்,  மில்லி வங்கியன் கணக்க்னான மைக்கஸ்சள நவ-்்னாசி்ஸ்சை

 ரவட்்்னாளருக்கு வ்னாக்களிக்கத் ாள் பொருளாதள்ளியிருந்ாள் பொருளாத “ ரக்னா்ம்,  கவஸ்ச்

மைற்றும் ்ஸ்சைந் ராள் பொருளாதகங்களுக்கு”  கவனம் யாளரும் வ்ஸ்சைலுத்ாள் பொருளாதவம்

வ்னாக்குறுதி வங்கியளித்ாள் பொருளாத்னார்.

அடிப்்ஸ்சண்ட உரிஸ்சமைகஸ்சள இஸ்சண்டநிறுத்தி ஸ்சவத்திருக்கின்ற

 ர்ஸ்சை்னா்ஸ்சைலிஸ்ட் கட்சி (PS) அ்்ஸ்சை்னாங்கத்தின் அவ்ஸ்சை்க்னா்நிஸ்ச்

்ஸ்சைட்ண்டத்தின் ஒரு ஆாள் பொருளாத்வ்னாள்்னான மைக் ர்்னான்,  பியாளரும் வ்ஞ்சு அ்சின்

்ஸ்சைட்ண்டம்-ஒழுங்கு யாளரும் வக்னாள்ஸ்சககஸ்சள தீவி்ப்்டுத்ாள் பொருளாதவம்

வ்னாக்குறுதி வங்கியளித்ாள் பொருளாத்னார்.  இ்ண்டு வருண்டங்களுக்கு மன்்்னாய்

அவ்ஸ்சை்க்னா்நிஸ்ச்ஸ்ச வங்கிய திணித்ாள் பொருளாதது மாள் பொருளாத்்னாக PS உத்ாள் பொருளாத்விட்டிருந்ாள் பொருளாத

்்ந்ாள் பொருளாத  ர்்னாலிஸ் மைற்றும் இ்்னாணுவ நிஸ்ச்நிறுத்ாள் பொருளாதங்கஸ்சள  ரமைலும்

கட்டியாளரும் வ வங்கியழுப்்விருப்்ஸ்சாள் பொருளாத யாளரும் வாள் பொருளாதளிவ்னாக்கி வங்கிய மைக் ர்்னான்,

“்்னாதுக்னாப்ஸ்ச்யும்,  ந்னாட்டின் ஒற்றுஸ்சமைஸ்ச வங்கியயும் ஒரு ்ஸ்சைமை்்ஸ்சைமைற்ற

மைற்றும் தீர்க்கமை்னான விாள் பொருளாதத்தில் உறுதியாளரும் வ்ஸ்சைய்வாள் பொருளாதற்கு”

வ்னாக்குறுதி வங்கியளித்ாள் பொருளாத்னார்.

ஒரு இ்்னாணுவவ்னாாள் பொருளாத யாளரும் வாள் பொருளாத்னானியில்  ர்சி வங்கிய மைக் ர்்னான்,

“் வங்கியங்க்வ்னாாள் பொருளாதத்தின் மீாள் பொருளாத்னான  ர்்னார்”  மீதும் ஐ ர்்னாப்பி வங்கிய

ஒன்றி வங்கியத்ஸ்சாள் பொருளாதப் ்்னாதுக்னாப்்ாள் பொருளாதன் மீதும்,  அத்துண்டன் “நமைது யாளரும் வ்்னாது

வ்னாழ்க்ஸ்சகஸ்ச வங்கிய ாள் பொருளாத்னார்மீகரீதியில் உ வங்கியர்த்துவாள் பொருளாதன் மீதும்”  கவனம்

குவிக்க இருப்்ாள் பொருளாத்னாக அறிவித்ாள் பொருளாத்னார்.

மைரின் லு யாளரும் வ்ன், ாள் பொருளாதனது நிர்வ்னாகிகள், ஆாள் பொருளாத்வ்னாளர்கள் மைத்தியில்

 ர்சின்னார்.  “குடி வங்கிய்சின் ஒரு புதி வங்கிய ஜன்னாதி்திஸ்ச வங்கிய பியாளரும் வ்ஞ்சு

மைக்கள்  ராள் பொருளாதர்ந்யாளரும் வாள் பொருளாதடுத்துள்ளனர்,  யாளரும் வாள் பொருளாத்னாண்டர்ச்சிக்க்னாக

வ்னாக்களித்துள்ளனர்” என்ற அவர், “பி்்னான்ஸ் பி்ம்மை்னாண்ண்டமை்னான

்ஸ்சைவ்னால்களுக்கு மகம்யாளரும் வக்னாடுக்கின்ற நிஸ்ச்யில்,  அவர்

யாளரும் வவற்றிக்னாண்்ாள் பொருளாதற்கு எனது சிறந்ாள் பொருளாத வ்னாழ்த்துக்கஸ்சள யாளரும் வாள் பொருளாதரிவிக்கும்

யாளரும் வ்்னாருட்டு” மைக் ர்்னாஸ்சன யாளரும் வாள் பொருளாத்னாண்டர்பு யாளரும் வக்னாண்டு  ர்சி வங்கியாள் பொருளாத்னாக  ரமைலும்

 ர்ஸ்சைர்த்துக் யாளரும் வக்னாண்ண்ட்னார்.

புதி வங்கிய ஜன்னாதி்திக்க்னான ஒ ர்யாளரும் வ வங்கிய்னாரு எதிர்க்கட்சி வங்கிய்னாக ாள் பொருளாதனது

வ்து-்ஸ்சை்னாரிக் கட்சிஸ்ச வங்கிய க்னாட்டும் யாளரும் வ்்னாருட்டு,  மைக் ர்்னானது

பி்ச்்ஸ்சை்னா்த்திற்கு,  PSம் அாள் பொருளாதன் கூட்ண்ட்னாளிகளும் வழங்கி வங்கிய

ஆாள் பொருளாத்ஸ்சவக் குறிப்பிட்ண்ட அவர்,  FNம் அாள் பொருளாதன் கூட்ண்ட்னாளிகளும்

“புதி வங்கிய ஜன்னாதி்தியின்  ரவஸ்ச்த்திட்ண்டத்திற்க்னான எதிர்ப்பில்

மன்னிஸ்ச் ்ஸ்சைக்திகள்னாய் இருக்கும்” என்று அறிவித்ாள் பொருளாத்னார்.  அவர்



யாளரும் வாள் பொருளாத்னாண்டர்ந்து கூறின்னார்:  “மைக் ர்்னாஸ்சன ஆாள் பொருளாதரித்திருக்கும் கட்சிகள்

ாள் பொருளாதங்கஸ்சளத் ாள் பொருளாத்னாங்க ரள மைதிப்பிழக்கச் யாளரும் வ்ஸ்சைய்து யாளரும் வக்னாண்டுள்ளன,

அஸ்சவ ஒரு மை்னாற்று அ்்ஸ்சை்னாங்கத்ஸ்சாள் பொருளாத உருவ்னாக்குகின்ற அல்்து

ஒரு அ்சி வங்கியல் எதிர்க்கட்சிஸ்ச வங்கிய உருவ்னாக்குகின்ற ஒரு ்ஸ்சைக்திஸ்ச வங்கியக்

கூண்ட குறிப்்ாள் பொருளாத்னாகக் கூறிக் யாளரும் வக்னாள்ள மடி வங்கிய்னாது.”

FN இன் பிம்்த்ஸ்சாள் பொருளாத புதுப்பித்து அாள் பொருளாதஸ்சன வ்னாக்க்னாளர்களின்

யாளரும் வ்ரும்்்னான்ஸ்சமை வங்கிய்னா ரன்னாஸ்ச் யாளரும் வவல்்வம் இறுதி வங்கிய்னாய்

அதிக்னா்த்ஸ்சாள் பொருளாதக் ஸ்சகப்்ற்றவம் இ்க்கு யாளரும் வக்னாள்ளத்ாள் பொருளாதக்க ஒரு

்்ந்ாள் பொருளாத கட்சி வங்கிய்னாக ஆக்குவாள் பொருளாதற்க்னாக FN இன் ஒரு ”ஆழமை்னான

உருமை்னாற்ற”த்திற்கு மன்ம வங்கியற்சி எடுக்கவம் லு யாளரும் வ்ன்

வ்னாக்குறுதி வங்கியளித்ாள் பொருளாத்னார். எழுச்சி க்னாண் பி்்னான்ஸ் (Debout la France)

கட்சியின் ாள் பொருளாதஸ்ச்வ்்னான டுப் ர்்னான்-எய்னி ர வங்கிய்னான் அளித்ாள் பொருளாத

வழியாளரும் வமை்னாழிவக்க்னாக அவருக்கு நன்றி யாளரும் வாள் பொருளாதரிவித்துக் யாளரும் வக்னாண்ண்ட லு

யாளரும் வ்ன்,  வரும் க்னா்த்தில் இன்னும் ்் வ்து-்ஸ்சை்னாரிக் கட்சிகள்

ாள் பொருளாதங்களின் பின்ன்னால் அணிவகுத்து வரும் என்று கணிப்பும்

கூறின்னார்.

மைக் ர்்னானின்  ராள் பொருளாதர்வ்னானது எந்ாள் பொருளாதப் பி்ச்சிஸ்சனஸ்ச வங்கியயும்

தீர்க்கப் ர்்னாவதில்ஸ்ச்.  வ்விருக்கும் மை்னாாள் பொருளாதங்களில் இன்னும்

்்ந்ாள் பொருளாத மைற்றும் இன்னும் யாளரும் வவடிப்்்னான அ்சி வங்கியல்

யாளரும் வநருக்கடிகளுக்கும் வர்க்க  ரமை்னாாள் பொருளாதல்களுக்குமை்னான

நிஸ்ச்ஸ்சமைகஸ்சள மைட்டு ரமை அது  ராள் பொருளாத்னாற்றுவித்திருக்கிறது.  PS

ஐயும் மைற்றும் இப் ர்்னாது குடி வங்கிய்சுக் கட்சி (LR) என்று

அஸ்சழக்கப்்டுகின்ற  ரக்னாலி்ஸ்சைக் கட்சிஸ்ச வங்கியயும் யாளரும் வக்னாண்டு,  1968

 ரமை-ஜ ஜூன் யாளரும் வ்்னாது  ரவஸ்ச்நிறுத்ாள் பொருளாதத்திற்குப் பின்னர் பி்்னான்ஸ்ச்ஸ்சை

ஆட்சி யாளரும் வ்ஸ்சைய்து வந்திருந்ாள் பொருளாத இ்ண்டு கட்சி ஆட்சிமஸ்சறயின் ஒரு

வ்்்னாற்றுப் யாளரும் வ்்னாறிவக்கு மைத்தியில் அவர் ்ாள் பொருளாதவிக்கு

வந்திருக்கிற்னார்.

PS  ரவட்்்னாள்னா்்னான யாளரும் வ்னுவ்னா அ ரமை்னானும் LR இன்

 ரவட்்்னாள்்னான பி்்னான்சுவ்னா ஃபிய் ர வங்கிய்னானும்  ராள் பொருளாதர்ாள் பொருளாதலின் மாள் பொருளாதல்

சுற்றி ர் ர வங்கிய யாளரும் வவளி ர வங்கியற்றப்்ட்ண்டனர்,  இ்ண்டு கட்சிகளு ரமை

ாள் பொருளாதங்களது ்் ாள் பொருளாத்ஸ்சை்னாப்ாள் பொருளாத க்னா் சிக்கன நண்டவடிக்ஸ்சக மைற்றும்  ர்்னார்

 ரவஸ்ச்த்திட்ண்ட யாளரும் வ்ஸ்சை வங்கியல்வ்்்னாற்றின் க்னா்ணமை்னாய் மைதிப்பிழந்து

விட்டிருந்ாள் பொருளாதன. மாள் பொருளாதலில் வ்து-்ஸ்சை்னாரி ஜன்னாதி்தி வங்கிய்னான நிக் ரக்னா ர்்னா

்ஸ்சை்னார்க் ரக்னாசியின் கீழும், பின்னர், குறிப்்்னாக, PS இன் ஜன்னாதி்தி

பி்்னான்சுவ்னா வா ஹ்னா்ண்டின் அவ்ஸ்சை்க்னா் நிஸ்ச்யின் கீழும் ்ஸ்சைட்ண்டம்-

ஒழுங்கு மைற்றும் மஸ்லீம்-வி ர்்னாாள் பொருளாத மை ரன்னாநிஸ்ச் வங்கிய்னானது

்கி்ங்கமை்னாக வளர்த்யாளரும் வாள் பொருளாதடுக்கப்்ட்ண்டஸ்சமை வங்கிய்னானது,  பி்்னான்சின்

பி்ாள் பொருளாத்னான அ்சி வங்கியல் நீ ர்்னாட்ண்டத்தில் FN ஒரு மக்கி வங்கியமை்னான

்ஸ்சைக்தி வங்கிய்னாக எழுவஸ்சாள் பொருளாத மடுக்கி விட்ண்டது.

வா ஹ்னா்ண்ட் ாள் பொருளாதனது ஜன்னாதி்திக் க்னா்த்தின்  ர்்னாது,  மைரின் லு

யாளரும் வ்ன்ஸ்சன எலி ர்ஸ்சை ஜன்னாதி்தி மை்னாளிஸ்சகக்கு மீண்டும் மீண்டும்

அஸ்சழத்ாள் பொருளாதஸ்சமை,  யாளரும் வ்ஸ்சைன்ற இ்வில்  ராள் பொருளாதசி வங்கிய ஒற்றுஸ்சமை என்ற  ர்ரில்

மைக் ர்்னான் FN க்கு விண்ணப்்ம் ஸ்சவத்ாள் பொருளாதஸ்சமை,  இ்ண்டு ரமை PS

உம் மைக் ர்்னானும்,  FN ஐ உரிஸ்சமையுள்ள அ்சி வங்கியல்

கூட்ண்ட்னாளிகள்னாக க்னாண்்ஸ்சாள் பொருளாத எடுத்துக் க்னாட்டுகின்ற ஒரு

்்னாத்தி்த்ஸ்சாள் பொருளாத ர வங்கிய வகிக்கின்றன.

வா ஹ்னா்ண்ஸ்சண்ட  ர்்னா் ரவ மைக் ர்்னானும் ாள் பொருளாதனது ஆழமை்னான

மைக்கள்யாளரும் வவறுப்புமிக்க  ரவஸ்ச்த்திட்ண்டத்திற்க்னான ஒரு அ்சி வங்கியல்

அடித்ாள் பொருளாதளமை்னாக FN ஐ வளர்த்யாளரும் வாள் பொருளாதடுப்்ாள் பொருளாத்னாக யாளரும் வாள் பொருளாதரிகிறது.

ஒப்்ந்ாள் பொருளாதங்கஸ்சளயும்,  ்ஸ்சைமூகந் யாளரும் வ்ஸ்சை்வகஸ்சளயும் உத்ாள் பொருளாத்வகளின்

மூ்மை்னாக கிழித்யாளரும் வாள் பொருளாதறிவாள் பொருளாதற்கும்,  ்்னாதுக்னாப்புச் யாளரும் வ்ஸ்சை்வினத்ஸ்சாள் பொருளாத

அதிகப்்டுத்துவாள் பொருளாதற்கும்,  யாளரும் வ்ரும்  ர்்னார்களது ஒரு

்ஸ்சைக்னாப்ாள் பொருளாதத்திற்க்னான ாள் பொருளாத வங்கிய்னாரிப்்்னாக கட்ண்ட்னா வங்கிய இ்்னாணுவ  ர்ஸ்சைஸ்சவஸ்ச வங்கிய

மீண்டும் யாளரும் வக்னாண்டுவருவாள் பொருளாதற்கும் அவர் சூளுஸ்ச்த்திருக்கிற்னார்.

 ராள் பொருளாதர்ாள் பொருளாதல் மடிவக்கு மைக் ர்்னான் அளித்திருக்கும் ்திலிறுப்்்னானது

 ராள் பொருளாதர்ாள் பொருளாதலின் இ்ண்ண்ட்னாம் சுற்றிஸ்சன யாளரும் வ்ஸ்சை வங்கியலூக்கத்துண்டன்

புறக்கணிப்்ாள் பொருளாதற்கு  ர்ஸ்சை்னா்ஸ்சைலி்ஸ்சை ்ஸ்சைமைத்துவக் கட்சி (Parti  de  l' galité é

socialiste  -  PES) விடுத்ாள் பொருளாத அஸ்சழப்பின் ்ஸ்சைரி வங்கிய்னான ாள் பொருளாதன்ஸ்சமைஸ்ச வங்கிய

அடிக் ரக்னாடிட்டுக் க்னாட்டுகிறது.  ்ஸ்சைமூக மைற்றும் ஜனந்னா வங்கியக

உரிஸ்சமைகஸ்சள ்்னாதுக்னாத்து நிற்கக் கூடி வங்கிய, FN இன் யாளரும் வ்ஸ்சைல்வ்னாக்கு

அதிகரிப்்ஸ்சாள் பொருளாத ாள் பொருளாதடுத்து நிறுத்ாள் பொருளாதக் கூடி வங்கிய,  மைற்றும் ஒரு

உண்ஸ்சமை வங்கிய்னான அ்சி வங்கியல் மை்னாற்றீட்டிஸ்சன மன்ஸ்சவக்கக் கூடி வங்கிய

ஒரு குஸ்சறந்ாள் பொருளாத தீஸ்சமை வங்கிய்னாக மைக் ர்்னான் மீது நம்பிக்ஸ்சக ஸ்சவக்கப்்ண்ட

மடியும் என்்ாள் பொருளாத்னான கூற்ஸ்சற PES நி்்னாகரித்ாள் பொருளாதது.  அாள் பொருளாதற்குப்

்தி்்னாக,  லு யாளரும் வ்ன் ரன்னா அல்்து மைக் ர்்னா ரன்னா புதி வங்கிய

ஜன்னாதி்தி வங்கிய்னாக  வங்கிய்னார் ஆகின்ற  ர்்னாதும் அவருக்கு எதி்்னாக

யாளரும் வவடிக்கவிருக்கும்  ர்்னா்்னாட்ண்டங்களுக்கு யாளரும் வாள் பொருளாத்னாழி்்னாள வர்க்கத்ஸ்சாள் பொருளாத

அ்சி வங்கியல்ரீதி வங்கிய்னாகத் ாள் பொருளாத வங்கிய்னாரிப்பு யாளரும் வ்ஸ்சைய்வ ராள் பொருளாத ஸ்சமை வங்கியமை்னான ்ணி வங்கிய்னாகும்

என்று PES விளக்கி வங்கியது.

இந்ாள் பொருளாத பு்ட்சிக் மன் ரன்னாக்க்னானது,   ரஜ்னான் லூக்

யாளரும் வமை ர்்னான் ர்ஸ்சை்னானின் France  insoumise (அடி்ணி வங்கிய்னா பி்்னான்ஸ்)

இ வங்கியக்கம் மைற்றும் புதி வங்கிய மாள் பொருளாத்்னாளித்துவ எதிர்ப்புக் கட்சி (NPA)

 ர்்னான்ற PS இன் ்ல் ரவறு கூட்ண்ட்னாளிகளது ந்னாண்ட்னாளுமைன்ற

அபி்்னாஸ்ச்ஸ்சைகள் மைற்றும் அதிக மைஸ்சறப்பில்்்னாாள் பொருளாத மைக் ர்்னான் ஆாள் பொருளாத்வ

ஆகி வங்கியவற்றுக்கு கூர்ஸ்சமை வங்கிய்னாக  ர்ாள் பொருளாதப்்ட்ண்டாள் பொருளாத்னாய் இருந்ாள் பொருளாதது.

யாளரும் வமை ர்்னான் ர்ஸ்சை்னான் மைக் ர்்னானுக்கு வ்னாக்களிக்க யாளரும் வவளிப்்ஸ்சண்ட வங்கிய்னாய்

அஸ்சழப்பு விண்ட மைறுத்ாள் பொருளாத்னார் என்ற அ ராள் பொருளாத ரந்த்தில்,  மைக் ர்்னானுக்கு

அவர் ஆாள் பொருளாத்வ அளித்ாள் பொருளாத்னார் என்்தில் இ்கசி வங்கியம் எஸ்சாள் பொருளாதயும் விட்டு

ஸ்சவக்கவில்ஸ்ச்,  மைக் ர்்னானது பி்ாள் பொருளாதமை்்னாக யாளரும் வ்ஸ்சை வங்கியல்்ண்ட

மன்வருமைளவக்கு அவர் யாளரும் வ்ஸ்சைன்ற்னார்,  அந்ாள் பொருளாதப் ்ாள் பொருளாதவியில் அவர்

மைக் ர்்னானின் மூர்க்கமை்னான யாளரும் வவளியுறவ மைற்றும் இ்்னாணுவக்

யாளரும் வக்னாள்ஸ்சககளுக்கு யாளரும் வ்்னாறுப் ர்ற்்்னார்.

யாளரும் வமை ர்்னான் ர்ஸ்சை்னான்,  மைக் ர்்னானின் பி்ாள் பொருளாதமை்்னாகும் ாள் பொருளாதனது ம வங்கியற்சிக்கு

வலுச் ர்ஸ்சைர்க்கும் யாளரும் வ்்னாருட்டு, ஜ ஜூன் மை்னாாள் பொருளாதத்தில் நஸ்சண்டயாளரும் வ்றவிருக்கும்

்ஸ்சைட்ண்டமைன்றத்  ராள் பொருளாதர்ாள் பொருளாதலில்,  France  insoumise க்கு ஒரு வலுவ்னான

பி்திநிதிகள் எண்ணிக்ஸ்சகஸ்ச வங்கிய வழங்க  ரவண்டும் என்று

 ரநற்றி்வ வ்னாக்க்னாளர்களிண்டம் விண்ணப்்ம் யாளரும் வ்ஸ்சைய்ாள் பொருளாத்னார்.

மைக் ர்்னான் ஒரு வ்து-்ஸ்சை்னாரி பி்ச்்ஸ்சை்னா்த்ஸ்சாள் பொருளாத நண்டத்திக்யாளரும் வக்னாண்டிருந்ாள் பொருளாத

 ரவஸ்சளயில்,  PS மைற்றும்  ரக்னாலி்ஸ்சைவ்னாாள் பொருளாத LR இருாள் பொருளாத்ப்பு ரமை லு

யாளரும் வ்ன்னுக்கு எதி்்னாய் மைக் ர்்னாஸ்சன ஆாள் பொருளாதரித்ாள் பொருளாதாள் பொருளாத்னால்,  FN

மைக் ர்்னானுக்கு எதி்்னான ஒரு ஜன்ஞ்்ஸ்சைக மை்னாற்றீண்ட்னாக ாள் பொருளாதன்ஸ்சன

வ்னாய்வீச்சுண்டன் மன்நிறுத்திக் யாளரும் வக்னாண்டு,  மன்கண்டி்்னாாள் பொருளாத

அளவ்னாய் 11  மில்லி வங்கியன் வ்னாக்குகஸ்சள யாளரும் வவல்் மடிந்திருந்ாள் பொருளாதது.

லு யாளரும் வ்ன் 30  ்ஸ்சைாள் பொருளாதவீாள் பொருளாதம் என்ற ஒரு திட்ண்டவட்ண்டமை்னான

வித்தி வங்கிய்னா்ஸ்சைத்தில்  ராள் பொருளாத்னாற்றிருந்ாள் பொருளாத்னார்.  ஆயினும் ஜன்னாதி்தித்

 ராள் பொருளாதர்ாள் பொருளாதலின் இ்ண்ண்ட்னாவது சுற்றுக்கு மன் ரனறி வங்கிய மந்ஸ்சாள் பொருளாத வங்கிய

மஸ்சறஸ்ச வங்கியக் க்னாட்டிலும் இந்ாள் பொருளாதமஸ்சற FN யாளரும் வ்ற்ற வ்னாக்குகஸ்சள

அவர் இ்ட்டிப்்்னாக்கியிருந்ாள் பொருளாத்னார். 2002 இல், அவ்து ாள் பொருளாதந்ஸ்சாள் பொருளாத வங்கிய்னான

 ரஜ்னான்-மைரி லு யாளரும் வ்ன்,  ரக்னாலி்ஸ்சை ஜ்னாக் சி்்னாக்குக்கு எதி்்னாய் 17.79

்ஸ்சைாள் பொருளாதவீாள் பொருளாத வ்னாக்குகஸ்சள யாளரும் வவன்றிருந்ாள் பொருளாத்னார்.


